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Oferta
Aqua Fontanny jest największym dostawcą i producentem

osprzętu do fontann w zachodniej Polsce. Specjalizujemy się

w dostarczaniu systemów do fontann różnego typu. Zwykle

odpowiadamy na indywidualne potrzeby klientów, dobierając

urządzenia pod konkretnie wymagania. Nasze instalacje

znajdą Państwo nie tylko na centralnych placach miast, ale

także przed biurowcami i rezydencjami prywatnymi.

Oferta A-Z

Oto produkty w naszej ofercie fontannowej:

• Dysze

• Pompy

• Reflektory podwodne

• Filtry mechaniczno - biologiczne i inne

• Podwodne rozdzielacze prądu

• Wiatrozależne urządzenia sterujące

• Aparatura kontrolno - pomiarowo - dozująca

• Specjalistyczna armatura do niecek

betonowych

• Inny osprzęt uzupełniający

Oferujemy pełen osprzęt do:

 • Fontann pełnego dostępu

• Fontann tradycyjnych

• Fontann muzycznych

• Fontann nitkowych

• Fontann skaczącej wody (Jumping-Jet)

• Fontann gejzerów na stawy, jeziora,

• Fontann innych typów

Pomoc przy projektowaniu dla klientów
korporacyjnych

Do obowiązku inwestora należy przygotowanie projektu

architektonicznego w oparciu o rozwiązania przykładowe.

AQUA Fontanny przygotuje w oparciu o przedstawiony projekt

dokumentacje zawierającą:

- układ zasilania w wodę dysz fontanny

Typy dysz i osprzęt fontann w
ofercie

 

Fotografia Opis produktu

Kometa/Komet
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Hollow jet nozzles
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jets
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rings

Dysze obrotowe

Dzwony wodne/Lava
water

Dysze
wytryskowe/Gushing

nozzle

Calyx

Dysze

wachlarzowe/Fan jet
nozzles

Dysze efektów
pianowych/Foam effect
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Tradycja od 1981 r.

- układ zasilania w wodę dysz fontanny

- układ odprowadzania wody

- opcjonalny dobór dysz

- system filtracyjny

- dobór pomp lub armatury zasilającej

- uproszczoną dokumentację elektryczną

- dobór reflektorów (w razie potrzeby)

Pomoc dla klientów indywidualnych

Po otrzymaniu uprzednio przygotowanej koncepcji, rysunków,

szkiców, opisów słownych, projektu architektonicznego

dobieramy dla Państwa m.in:

- układ zasilania w wodę dysz fontanny

- system filtracyjny

- układ odprowadzania wody oraz nadmiaru

wody deszczowej

- dobór dysz pod wymagania klienta

- dobór pomp, rur, osprzętu, reflektorów

podwodnych i pozostałej armatury

- system sterowania (szafa) oraz uproszczoną

dokumentację elektryczną
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